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TENTANG

PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN
DAN TEKNOLOGI DI BIDANG PENYAKIT IKAN, MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Pada hari ini Kamis, tanggal sembilan belas, bulan Juni, tahun dua ribu empat
belas (19-06-2014) bertempat di Kendari, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : NARMOKO PRASMADJI
Jabatan : Kepala Badan Karantina lkan, Pengendalian Mutu
Keamanan Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan

dan
dan

Perikanan Republik lndonesia

Alamat : Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat 10110
dalam hal ini bertindak untuk ddn atas nama Badan Karantina lkan
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan

dan Perikanan Republik lndonesia, yang berkedudukan di Jalan Medan
Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut sebagai
PIHAK KESATU;

:
:
Alamat :

2. Nama

Jabatan

ABDUL RAHMAN
Dekan Fakultas Perikanan dan llmu Kelautan Universitas
Halu Oleo
Kampus Hijau Bumi Tridarma Anduonohu, Universitas Halu
Oleo, Jalan H.E.A illokodompit, Kendari93232.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Perikanan dan llmu
Kelautan Universitas Halu Oleo, yang berkedudukan di Kampus Hijau Bumi
Tridarma, Anduonohu, Jalan H.E.A. Mokodompit Kendari 93232, selanjutnya
disebut sebagai PIHAK KEDUA;
secara bercama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PlHAK.Dengan
berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

a.

bahwa PIHAK KESATU adalah unit kerja di lingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan yang berwenang dan bertanggung jawab dalam
penyelenggaraan kegiatan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan
keamanan hasil perikanan diwilayah Republik Indonesia;

bahwa PIHAK KEDUA adalah fakultas di lingkungan Universitas Halu Oleo
yang mempunyaitugas menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
c. bahwa telah ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Kementerian
Kelautan dan Perikanan Republik lndonesia dan Universitas Halu Oleo
Nomor.o7/SJ-KKP/KBtlllt2014 dan Nomor.1652/UN29/LU2014 tentang
Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
d. Bahwa PARA PIHAK memitiki komitmen dalam pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologidi bidang penyakit ikan serta mtltu dan keamanan
hasil perikanan.

b.

Oleh karena itu PARA PIHAK sepakat untuk melakukan keria sama dengan
ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah
ini:

Pasal {
Tujuan
Tujuan perjanjian keria sama iniadalah untuk mengembangkan dan menerapkan
ilmu pengbtanuan dan teknologi di bidang penyakit ikan serta mutu dan
keamanan hasil perikanan.

Pasal 2
Ruang Lingkup
Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:

a. peningkatan
b. peningkatan

c. pemanfaatan

kompetensi sumber daya manusia;
koordinasi antar lembaga; dan
sarana dan prasarana.

Pasal 3
Pelaksanaan

(1)

Pelaksanaan perjanjian kerja sama inimeliputi kegiatan:

a. pertukaran narasumber;
b. melakukan publikasi bersama

c.

(Z)

dalam jurnal ilmiah;

d.

bimbingan penelitian dan pendampingan magang keria; dan
pemantauan dan diseminasi hasil pemantauan hama dan penyakit ikan
serta mutu dan keamanan hasil perikanan.

e.

Pemanfaatan bersama Sarana dan prasarana milik PARA PIHAK

dilengkapi
Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud qyrt
fr-arus
dengan kerangka acuan kerja yang disepakati PARA PIHAK.

O

Pasal 4
Hak Para Fihak
(1)

PIHAK KESATU berhak:
a" mendapatkan narasumber dari pIHAK KEDUA;
b, melakukan publikasidalam jurnar irmiah bersama PIHAK KEDUA;
c. Mengkuti dan berpartisipasi dalam seminar, symposium, workshop,
pelatihan, penyuluhan, kuliah umum di ringkungan pIHAK KEDUA; dan
d. Memanfaatkan kolam, laboratorium dan peralaian milik pIHAK KEDUA.
(2) PIHAK KEDUA berhak:
a. mendapatkan narasumber dari PTHAK KESATU;
b. mendapatkan kesempatan bimbingan penelitian dan pendampingan
fggqLg kerja bagi mahasiswa PIHAK KEDUA di tingkungan ptHAK
KESATU; dan
C.
Mengikuti kegiatan dan diseminasijejaring kerja pemantauan hama dan
penyakit ikan, serta mutu dan keamanan hasil perikanan di lingkungan
PIHAK KESATU; dan
d. Memanfaatkan koiam, laboratorium dan peralatan milik PIHAK
KESATU.
Pasal 5
Kewajiban Para Pihak

(1)

(2)

PIHAK KESATU berkewajiban:
a. menyediakan narasumber kepada PIHAK KEDUA;
b" memberikan bimbingan penelitian dan pendampingan magang kerja
kepada mahasiswa PIHAK KEDUA;
c. melibatkan PIHAK KEDUA dalam kegiatan dan diseminasijejaring kerja
pemantauan hama dan penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil
perikanan yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU; dan
d. Menjaga dan memelihara kolam, laboratorium dan peralatan milik
PIHAK KEDUA yang dipergunakan oteh ptHAK KESATU
PIHAK KEDUA berkewajiban:
a" menyediakan narasumber kdpada PIHAK KESATU;
b. melakukan publikasi dalam jurnal itmiah bersama PIHAK KESATU;
c. melibatkan PIHAK KESATU dalam seminar, symposium, workshop,
pelatihan, penyuluhan, kuliah umum yang diselenggarakan oleh PIHAK
KEDUA; dan
d. Menjaga dan memelihara kolam, laboratorium dan peralatan milik
PIHAK KEDUA yang dipergunakan oteh PTHAK KESATU

Pasal 6
Pemantauan dan Evaluaei

(1)

(2)

PARA PIHAK akan melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan
kerja sama ini secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali atau atas
kesepakatan PARA PIHAK.

Pemantauan

dan evaluasi

sebagaimana dimaksud pada

ayat

(1)

dilaksanakan oleh Sekretariat Badan Karantina lkan, Pengendalian Mutu
dan Keamanan Hasil Perikanan dan Fakultas Perikanan dan llmu Kelautan
Univercitas Halu Oleo.

,"lfi:1,1",
S.eluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari perjanjian kerja
sama ini akan
ditanggung dan dibebankan keplda anggaran'PARA PIHAK sesuai dengan
kerangka acuan kerja yang disepakati i-leh PARA plHAK, serta ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8
Kerahasiaan
PARA Pll'lAK dilarang memberikan dan/atau menyerahkan data dan informasi
yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan kegiaian sebagaimana dimaksud
pa_sa!_(!) qVat 1 butir b kepada Pihak Ketiga, tanpl persetujua-n
tertutis da6 satah

satu PIHAK.

Pasal 9
Tanggung Jawab

PARA PIHAK bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan
dengan tujuan perjanjian kerja sama ini sesuai dengan peratuian perundangundangan yang berlaku.
Pasal t0
Masa Berlaku

(1)

Pe.rjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun,
terhitung mulai.ditandatangani oleh PARA PHAK dan dapat difleipan;ang
sesuai dengan kebutuhan dan atas dasar evaluasi.

(2) PARA PIHAK melakukan konsuttansi atas

rancangan perpanjangan
perjanjian kerja sama ini selambat-lambatnya 3 (tigi) bulan sebelum

(3)

berakhimya perjanjian keria sama ini.
Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri perjanjian kerja
sama ini sebelum berakhimya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut
secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan
sebelumnya.

(4) Pengakhiran

perjanjian keria sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
tidak mempengaruhi hak dan kewaiiban masing-masing pihak yang harus
diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhimya perjanjian kerja sama ini.

Pasal {1
Keadaan Kahar (F?* Majeurcl

(1)

PARA PIHAK dianggap tidak melalaikan kewajiban melaksanakan

isi

perjanjian kerja sama ini, apabila tidak dimungkinkan akibat keadaan dan
sebab-sebab di luar kemampuan PARA PIHAK atau karena adanya
keadaan kahar (force majeurc).

(2)

Keadaaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana

alam, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum,
kebakaran dan perubahan kebijakan pemerintah yang berpengaruh secara
langsung terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.

(3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana

a ayar (2)
maka PIHAK yang mengarami k6adaan kahar tersebut
wajib
memberitahukan secara tertu[s kepada PIHAK fainnya
o"ngrn disertai
bukti-bukti d?l keterangan dari instansi y"ng oer*J;#g
o"ri,ii rambat 14
dimaksud

pad

(empat belas) hari kerjasetetah teriadinyi reioaan
unaicjimakiuo.

Pasal 12
Penyelesaian percelisihan

(1)

(2)

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan petaksanaan perjanjian
kerja
sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat'oleh pARA
PIHAK.

Dalam hal tidak terdapat kesesuaian pendapat datam musyawarah
dan

mufakat, maka PARA ptHAK sepakat menyerahkannya
Pengadilan Negeri.

(3)

kepada

PARA PIHAK sepakat untuk menunjuk domisili/kedudukan hukum yang
tetap di Kantor Kepaniteraan pengadilan Negeri Kendari.

'",I;#1J,1,",

Segala pemberitahuan, peringatan, dan penyampaian informasi berkenaan
dengan pelaksanaan perjanj;an fe4a sama'ini iihfufan se@ra tertulis dengan
menyampaikan surat tercatat yang diatamatkan kepada masing-masing pifiak

dengan alamat:

PIHAK KESATU
Sekretariat Badan Karantina lkan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil
Perikanan, Kementerian Ketautan dan Perikanan Republik tnaonesia, Jalan
Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta pusat 10110. '
Telepon : (021) 3519070
Faksimili
: (021) 3s13282
Email
: kerjasamq_bkipm@ya hoo. co. id ; kerjasama@bkipm. kkp. go. id
PIHAK KEDUA
Fakultas Perikanan dan llmu Kelautan, Univercitas Halu Oleo, Kampus Hijau
_Bumirridarma, Anduonohu, Jaran H.E.A Mokodompit Kendari ga232.
Telepon : (0a01) glgg7\z
Faksimili
: (0401) 3193782.
Email
: kerjasamafpifuho@yahoo"co"id

Pasal {4
Perubahan

(1)

Perjanjian kerja sama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan PARA
PIHAK.

(2) Perubahan

dan/atau hal-hal yang belum diatur datam perjanjian kerja sama
oleh
PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpiiahian Oaii perjanjian
kerja sama ini.

ini diatur dalam addendum dan/atau amandemen yang disepakati

